
ZÁPIS 
z jednání VII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 21.6.2004 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (14) členů  ZM     Příloha č. 1  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Křivánková 
Ing. Jiří Matyáš 
Schváleno jednomyslně (13)  
  
Návrhová komise: p. Jaromír Seifert 
   Ing. Jiří Tesák 
   MUDr. Oldřich Pospíšil 
Schváleno 10 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (p. Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, MUDr. 
Oldřich Pospíšil)                                                                                                  

Omluven:  Mgr. Bohuslav Sobotka  
   
Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na sedmém řádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM. 
3. Hlavní zprávy: 
3.1. Rozbor hospodaření města za 1.Q.2004 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Soubor rozpočtových opatření – RO 1-3 
4.2. Financování bezpečnostní agentury Jin Long 
4.3. Záměr zřídit Městskou policii 
4.4. Návrh OZV – zajištění veřejného pořádku 
4.5. Informativní zpráva o vlastnictví zámku 
4.6. Malinovského 280 – změna smluv, podíl města na rekonstrukci kotelny 
4.7. Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem 
4.8. Rekonstrukce městského koupaliště 
4.9. FRB 
4.10. Termohlavice 
4.11. Kanalizační přípojky ul. Husova – informace o způsobu úhrady 
4.12. Přeložka silnice II/416 Slavkov – Křenovice: Projekt „Přístupová komunikace do 
průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov u Brna“ 
4.13. JSDH - Holubice 
4.14. Souhlas k nabytí pozemku parc. číslo 635, 2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4z 
vlastnictví PF ČR do majetku města 
4.15. Nabytí  pozemků parc.č.3765/63 a 3765/86 pod retenční nádrží v k.ú. Slavkov u Brna 
4.16. Prodej  pozemku parc.č.dle PK 2021 orná půda, lokalita Pod Vážanskou v k.ú. 
Slavkov u Brna 
4.17. Prodej části pozemku parc.č.3553 ostatní plocha  v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov 
u Brna 
4.18. Nabytí pozemků parc.č.2738/2 – 2524 m2 ostatní plocha, parc.č. 2738/3 – 1794 m2 



ostatní plocha, parc.č.2738/6 – 61 m2 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.19. Nabytí pozemku parc.č.3790 pod komunikací v ul.Nádražní v k.ú. Slavkov u Brna 
4.20. Nabytí pozemku parc.č.dle PK 1039 o výměře 35266 m2  lok.Zlatá Hora v k.ú. 
Slavkov u Brna 
4.21. Nabytí pozemků pod budovou polikliniky Tyršova 324  v k.ú. Slavkov u Brna 
4.22. Změna usnesení b. 2.3. z 5. MZM – nabytí pozemku parc.č. 1780/24 v lok. Zlatá Hora 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 173 m2 
4.23. Bezúplatný převod pozemku parc.č.3773/2 pod silnicí III/0501 v ul.ČSA v k.ú. 
Slavkov u Brna 
4.24. Odměny za výkon funkce člena ZM 
4.25. VaK – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov 
4.26. Zadání zpracování projektu – „Slavkov u Brna – centrum kulturně – historického 
dědictví“ 
4.27. Vojenská akademie – smlouva o partnerské spolupráci 
4.28. Souhlas k nabytí pozemku p.č. 351/2 v lokalitě U Prostředníčka v k.ú. Slavkov u Brna 
do majetku města 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.  

Mgr. Věra Křivánková upozornila, že nebyl zařazen bod „Vize dalšího fungování TSMS 
(viz interpelace z minulého zasedání ZM). Znovu vznesla požadavek na vypracování 
písemné zprávy a zařazení do programu příštího ZM.         

Program byl rozšířen o bod 4.29.   Nabytí pozemku parc. č. 1780/1, lok. Zlatá Hora v k.ú. 
Slavkov u Brna o výměře 402 m2.   

Program schválen jednomyslně (13)       Příloha č. 2  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík představil členům ZM nového velitele Obvodního oddělení 
PČR ve Slavkově u Brna pana Miloše Bednaříka a jeho zástupce pana Karla Lebedu.  

Pan Miloš Bednařík poděkoval a uvedl členy ZM do situace – od 1.4.2004 odešel pan 
Weiter; koncepce vedení oddělení zůstává stejná – podle zákona. V roce 2003 zaznamenali 
policisté až 310 skutků trestné činnosti – v první polovině tohoto roku se trestná činnosti 
snížila – objasnil důvody. Nastínil spolupráci s MěÚ ve Slavkově u Brna – PČR uvítala 
víkendové hlídky agentury Jin long z důvodu velké návštěvnosti a množství akcí  (dojíždějí 
sem lidé až z Brna).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík doplnil, dále řekl, že každé pondělí se schází s firmou Jin 
long a příslušníky PČR, kde projednávají hlášení za uplynulý víkend.  

Pan Jaromír Seifert se ptá, zda stále platí zákon, který neumožňuje obci zaplatit PČR práci 
přesčas.  

Pan Miloš Bednařík potvrdil platnost zákona.  



Ing. Jiří Kučera se ptá na možnost zřízení pracovní komise nebo skupiny, která by se 
scházela každého půl roku a na níž by se řešily připomínky k lokalitám ve městě.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík odpověděl, že v případě aktuální potřeby může velitel PČR 
přijít na zasedání ZM.  

Pan Jaromír Seifert navrhl z důvodu přítomnosti příslušníků PČR předsunout dopředu body 
4.3.  Záměr zřídit Městskou policii a 4.4.  Návrh OZV – zajištění veřejného pořádku.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík a příslušníci PČR odpověděli, že s materiály jsou 
seznámeni a doplňovali je připomínkami.  

Ing. Jiří Matyáš se ptá na zabezpečení služby v případě výjezdu PČR.  

Pan Miloš Bednařík odpověděl, že v takové situaci na služebně nikdo není.  

Ing. Ivan Charvát se ptá, zda postačí ústní podání informací.  

Mgr. Věra Křivánková trvá na písemném materiálu.  

Ing. Ivan Charvát odpověděl, že materiál bude předložen po doplnění vyjádření odborů 
spolupracujících s TSMS na příští schůzi Rady města dne 12.7.2004 a poté na zasedání ZM.  

 
Ad 2)   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a 
z volebního období 2002-2006  

Pan Jaromír Seifert se ptá na možnosti znovuzprovoznění odběrného místa napájeného z 
rašovické větve.  

Ing. Ivan Charvát odpověděl, že není možné napojení. Toto lze jen jinou formou 
technologie – otázka financování. Nastínil tři varianty: 1)  nechat na stávajícím místě, 2)  
lokalita nákupního centra na Zlaté Hoře, 3)  na ulici Čelakovského u obchodu Večerka. 
Financování první a druhé možnosti se pohybuje řádech milionů; nejméně nákladná je 
varianta řešení číslo tři – cca 30 tisíc korun. 
Ing. Ivan Charvát nechal kolovat zápis ze schůzky s panem Zrotalem. Dále informoval o 
tom, že VaK, a.s. vlastní čtyři kusy historizujících požárních hydrantů a má představu o 
umístění v centru měst (Slavkov u Brna, Rousínov…) – zastupitelé mohou dát návrh na 
umístění.  

Pan Jaromír Seifert řekl, že na náměstí bývala studna.  

Mgr. Petr Kostík informoval, že Rada města chce zprovoznit kašnu na náměstí (před 
kostelem).  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a: 
• považuje za splněné body: 
2.1. z III. řádného zasedání ZM – 23.6.2003 



4.15., 4.19.  z IV. řádného zasedání ZM – 22.9.2003 
3.12. z 3. mimořádného zasedání ZM – 10.11.2003 
4.6.2., 4.12., 4.14., 4.15. z V. řádného zasedání ZM – 22.12.2003 
4.1.b), 4.1.c), 4.3.3., 4.4.c), 4.16., 4.25.b) z VI. řádného zasedání ZM – 29.3.2004 
2.2.1. z 5. mimořádného zasedání ZM – 20.4.2004 
• vypouští ze sledování bod: 
4.18. z IV. řádného zasedání ZM – 22.9.2003 
• považuje za částečně splněné body: 
2.6. z 4. mimořádného zasedání ZM – 24.1.2000 (bezúplatné nabytí pozemků parc. čís. 
1087, 3067 dle (PK) par. čís. 1970 a 1971 a úplatné nabytí pozemku parc. čís. 1458/2 z 
vlastnictví státu do vlastnictví města) 
4.7. z VII. řádného zasedání ZM – 22.6.2000 (bezúplatné nabytí pozemků dle PK parc. čís. 
1970 a 1971 (– zbývá úplatné nabytí pozemku dle KN par. čís. 3765/69) 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 3  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1. Návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za 1.Q.2004  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje návrh 
dílčího účtu hodpodaření Města Slavkova u Brna z 1.Q.2004. 
Schváleno jednomyslně (15)                                                                                                 
Příloha č. 4  

 
Ad 4)    Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  

4.1. Návrh rozpočtového opatření – soubor RO č. 1,2,3/2004  

Příchod:  Mgr. Petr Šafář –  17,53 hodin 
Odchod:  Ing. Jiří Doležel – 17,59 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Doležel – 18,01 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č.1,2,3/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a schvaluje následující 
rozpočtová opatření: 
RO 1/2004 - Lesní hospodářství:  
-      v příjmové části schváleného rozpočtu:  
       zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod 
UZ 29008 v částce  
       8100,- Kč 
- ve výdajové části schváleného rozpočtu : 
       zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod  UZ 29008 na 
příslušných 



       položkách dle platné    rozpočtové skladby v částce 8.100,-Kč. 
Schváleno  13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Šafář) 
RO 2/2004 - Sociální dávky: 
- snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2004 na 
položce 4112 –   neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu o 
12.000,-Kč, 
- snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2004 v 
oddíle  § 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a položka 
5410 - sociální dávky s účelovým  znakem  UZ 98072 –účelová dotace na sociální dávky  o 
12.000,-Kč. 
Schváleno  13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Šafář) 
RO 3/2004 - CONCENTUS MORAVIAE: 
- ve  výdajové části schváleného rozpočtu:  
       snížení položky č. 27 – Historické muzeum o částku 15.000,- Kč 
- ve výdajové části schváleného rozpočtu : 
       zvýšení výdajové položky schváleného rozpočtu č.93 – Propagace města o částku 
15.000,- Kč 
Schváleno  13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Šafář) 
RO 4/2004 -  Lékařská služba první pomoci : 
- zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2003 
zařazením nové položky 4121 – neinvestiční  přijaté dotace od obcí o částku 298.000,-Kč.  
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna v oddíle § 3513 – 
lékařská služba první pomoci, na položce 5339 – neinvestiční příspěvky ostatním 
příspěvkovým organizacím v celkové výši 298.000,-Kč. 
Schváleno  13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Šafář)  

RO 5/2004 - Slavnostní insignie: 
- zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 50-převody z FRR 
o částku       100.000,- Kč 
- snížení položky rezerva o částku 100.000,- Kč  
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č.93-Propagace 
města  o částku 200.000,- Kč.  
Schváleno 10 hlasů pro, 1 hlas proti ( p. Jaromír Seifert), zdržely se 3 hlasy (Ing. Jiří Tesák, 
Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Matyáš) 
 O rozpočtových opatřeních RO č. 6-11/2004 hlasovali zastupitelé v celku.  
RO 6/2004 - Školská zařízení:  
-     v příjmech :  
       zvýšení na položce 4122–neinvestiční  přijatá dotace z KÚ JMK o 37 384 000,-Kč pro 
školská zařízení  
       zřízená obcemi. 
- ve výdajích : 
zvýšení neinvestičních příspěvků  pro školská zařízení v následujícím členění  
ZŠ Komenského                  14 364 000,- 
ZŠ Tyršova                       7 994 000,- 
Zvláštní škola                       4 091 000,- 
Základní umělecká škola                      5 452 000,- 
Dům dětí a mládeže                         1 299 000,- 
MŠ Koláčkovo                                         4 184 000,- 
Celkem                                                                              37 384 000,-  



RO 7/2004 - Sociální dávky: 
- snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2004 na 
položce 4112 –   neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu o 
6.000,-Kč, 
- snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2004 v 
oddíle  § 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a položka 
5410 - sociální dávky s účelovým  znakem  UZ 98072 –účelová dotace na sociální dávky  o 
6.000,-Kč. 
RO 8/2004 - Informační centrum: 
- zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 50-převody z FRR 
o částku       23.000,- Kč 
- snížení výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce – rezerva o částku 
233.000,- Kč 
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č.94-Informační 
centrum  o částku 256.000,- Kč.  
RO 9/2004 - Limitní dotace ze SR:  
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky 4211- investiční přijaté dotace z všeobecné  pokladní správy 
státního rozpočtu pod 
       UZ  98661 v částce 4.000.000,- Kč 
- ve výdajích : 
        zvýšení položky č. 52 – Rekonstrukce ulice Husova v  částce 4.000.000,-Kč. 
RO 10/2004 - Rekonstrukce ulice Husova: 
- v  příjmech: 
povýšení položky č. 44  - přijetí úvěru – Rekonstrukce ulice Husova o částku 500.000,- Kč. 
- ve výdajích : 
       zvýšení položky č. 52 – Rekonstrukce ulice Husova v částce  500.000,-Kč. 
RO 11/2004 - Příspěvky na žáka: 
- v příjmech :  
snížení na položce 4121–neinvestiční  přijaté dotace o obcí o částku 128.000,- Kč 
- ve výdajích : 
snížením v položce č. 26– rezerva školství o částku 128.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (14)      Příloha č. 
5                                                                                     
4.2.   Financování bezpečnostní agentury Jin long  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „ Financování 
bezpečnostní agentury Jin long‘‘ bere její obsah na vědomí a schvaluje financování nočních 
hlídek na území Města Slavkova u Brna ve výši 91.200,- Kč z položky rezerva.   
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 6  

 
4.3.   Návrh zřízení městské policie  

18,25 hodin starosta města Mgr. Petr Kostík přerušil jednání ZM a pozval zastupitele do 
Společenského domu Bonaparte. 
20,05 hodin starosta města Mgr. Petr Kostík zahájil pokračování zasedání.  



Usnesení: 
ZM města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá radě města rozpracovat záměr 
zřídit městskou policii s doplněním o další bezpečnostní prvky a schéma financování. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 7 
                                                                                      

4.4.   Návrh OZV k zajištění veřejného pořádku  

Ing. Ivan Charvát – 20,27 – 20,29 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města přijímá obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení některých záležitostí 
veřejného pořádku v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 8  

 
Přestávka:  20,45 – 20,55 hodin  

4.5.   Vlastnictví a způsob nabytí zámku – informativní zpráva  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 9  

 
4.6.   Malinovského 280 – změna smluv, podíl města na rekonstrukci kotelny  

Odchod:  Mgr. Jaromír Pytela – 20,52 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje převod technického zhodnocení budovy č.p. 280 na ulici 
Malinovského ve Slavkově u Brna rekonstrukcí kotelny podle smlouvy o dílo mezi městem 
Slavkov u Brna a Trasko, a.s., ze dne 27.4.2004, do majetku vlastníka budovy – 
Československé kongregace Chudých školských sester naší Paní, se sídlem Zahradní 1433, 
Slavkov u Brna, IČ: 00170224. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                  
Příloha č. 10 
             

Příchod:  Mgr. Jaromír Pytela – 20,54 hodin  
                                         
4.7.   Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna po projednání zprávy schvaluje zachování stávajícího 
známkového systému poplatků za svoz komunálního odpadu.  
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 11 



                                                                                                                                  

4.8.   Rekonstrukce městského koupaliště  

Pan Zdeněk Pavlík – 21,08 – 21,10; 21,25 – 21,27 hodin  

Pan Radoslav Lánský – ředitel TSMS upozornil na propad v tržbách na koupališti a 
problémy s naplněním usnesení ZM – financování opravy koupaliště (viz. bod 4.25. z VI. 
řádného zasedání ZM – 29.3.2004 z překročených příjmů TSMS na koupališti)  

Usnesení:  
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Rekonstrukce městského 
koupaliště“ bere její obsah na vědomí a: 
1. Schvaluje zadání a zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce městského 
koupaliště“ v rozsahu studie Doc. Novotného včetně sportovní části areálu. 
2. Dává souhlas k  uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci části pochůzné terasy v rozsahu 
do 2 mil. Kč bez DPH s termínem realizace v roce 2004. 
3. Ukládá RM navrhnout zapracování finančních prostředků na pokračování rekonstrukce v 
rozsahu zpracované dokumentace do návrhu rozpočtu na rok 2005 a ukládá RM zajistit 
financování rekonstrukce  městského koupaliště v roce 2004. 
4. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje financování rekonstrukce městského 
koupaliště v roce 2004 do výše 3,0 mil. Kč z přijatého bankovního úvěru. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 12 
                                                              

4.9.   Poskytnutí půjčky z FRB  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení takto: 
Ing.Pavel Benda, Špitálská 744, Slavkov u Brna 
Bod 01 – obnova střechy                                                                                              40 000,- 
Kč 
Bod 04 – obnova fasády domu včetně oplechování v domě staršího 15-ti  let        15 000,- 
Kč 
Celkem se jedná o poskytnutí půjčky ve výši 55 000,-Kč. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 13           
         
4.10.   Osazení termohlavic u topení v budovách v majetku města, rekonstrukce 
topného systému v budovách Palackého nám. 64, 65 a energetický audit u ZŠ 
Komenského náměstí  

Usnesení: 
I. Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2004 záměr financování jedné větve rekonstrukce 
topného systému a osazení TRV  v budovách na Palackého náměstí č.p. 64,65, a 
financování osazení termohlavic v budovách MŠ Koláčkovo nám., ZŠ Tyršova, Hasičský 
záchranný sbor, Technické služby, a energetického auditu u ZŠ Komenského nám., formou 
vnitřní půjčky z prostředků podnikatelské činnosti města, maximálně do výše 750000,-- Kč. 



II.  Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2005 záměr financování zbývajících dvou větví 
rekonstrukce topného systému a osazení TRV  v budovách na Palackého náměstí č.p. 64, 
65. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 14 
4.11. Kanalizační přípojky ul. Husova – informace o způsobu úhrady  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 15  

 
4.12. Přeložka silnice II/416 Slavkov – Křenovice: Projekt “Přístupová komunikace do 
průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov u Brna”  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna  schvaluje realizaci a předložení projektu 
„Přístupová komunikace do průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov u Brna“ do národního 
programu Phare 2003.  
2. Zastupitelstvo města schvaluje zavázat se ke spolufinancování projektu a krytí nákladů na 
jeho realizaci ve výši 11.369.388,- Kč a ukládá RM zajištění spolufinancování z prostředků 
města v letech 2005 a 2006 nutných na realizaci projektu. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Jaromír Pytela)        Příloha č. 16      

4.13.   JSDH - Holubice  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Dohody o spolupráci při plnění úkolů k 
zabezpečení požární ochrany s obcí Holubice. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 17  

 
4.14.  Souhlas k nabytí pozemku parc. číslo 635, 2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4z 
vlastnictví PF ČR do majetku města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy dává souhlas k nabytí 
pozemků p.č. 635, 2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Brno, Hroznová 17 do majetku Města Slavkov 
u Brna bezúplatnou formou. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 19  

 
4.15.   Nabytí  pozemků parc.č.3765/63 a 3765/86 pod retenční nádrží v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke: 
1. koupi ideální poloviny pozemků parc.č.3765/63 vodní plocha o výměře 791 m2 a 



parc.č.3765/86 ostatní plocha o výměře 24 m2 , tj.407,5 m2 od vlastníka Mgr.Leo Hable, 
bytem Veletržní 9, Brno do majetku města za cenu 20,-Kč/m2. Na úhradu pozemku budou  
použity finanční prostředky z Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s převodem 
uhradí Město Slavkov u Brna. 
2. směně ideální poloviny pozemků parc.č.3765/63 vodní plocha o výměře 791 m2 a 
parc.č.3765/86 ostatní plocha o výměře 24 m2 , tj.407,5 m2 z vlastnictví  MUDr.Erika 
Hermana, bytem Liborova 8, Praha 6 – Břevnov za pozemek parc.č.3591/1  vinice o výměře 
559 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Města Slavkov u Brna, s 
finančním dorovnáním ve výši 3.030,-Kč. Náklady spojené s převodem uhradí Město 
Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 20 
4.16.   Prodej  pozemku parc.č.dle PK 2021 orná půda, lokalita Pod Vážanskou v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna  nedává  souhlas k prodeji pozemku parc.č. dle PK 
2021 orná půda o výměře7.614 m2 v lokalitě Pod Vážanskou  v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 21  

   

4.17. Prodej části pozemku parc.č.3553 ostatní plocha  v lokalitě Vinohrady v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna  dává souhlas k prodeji  pozemku  parc.č.3553/2 
ostatní plocha o výměře 152 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví 
pana Karla Häringa, bytem Bučovice, Slavkovská 805. Cena za pozemek ve výši 20,-
Kč/m2, tj. 3.040,-Kč + náklady spojené s prodejem (identifikace pozemku, geometrický 
plán, správní poplatek za vklad do KN) bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy. 30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 22  

   

4.18. Nabytí pozemků parc.č.2738/2 – 2524 m2 ostatní plocha, parc.č. 2738/3 – 1794 m2 
ostatní plocha, parc.č.2738/6 – 61 m2 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k výkupu pozemků  parc.č.2738/2 
ostatní plocha o výměře 2524 m2, parc.č.2738/3 ostatní plocha o výměře 1794 m2 a 
parc.č.2738/6 ostatní plocha o výměře 61 m2 – celkem 4379 m2 od Státního statku Velké 
Pavlovice – v likvidaci, IČO 00171051,  sídlem Nádražní 1, Velké Pavlovice za cenu  7,-
Kč/m2, tj. 30.653,-Kč; splatnost kupní ceny před podpisem smlouvy. Náklady spojené s 
převodem (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Na úhradu kupní 
ceny budou použity prostředky z položky č.76 rozpočtu města – výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 23  

 



4.19. Nabytí pozemku parc.č.3790 pod komunikací v ul.Nádražní v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č. 3790 
ostatní plocha o výměře 4192 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám.3, Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna, IČ 00292311, sídlem 
Palackého nám.65, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 24  

 
4.20. Nabytí pozemku parc.č.dle PK 1039 o výměře 35266 m2  lok.Zlatá Hora v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č. dle PK 
1039 o výměře 35266 m2 v k.ú. Slavkov u Brna  formou bezúplatného převodu z majetku 
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, 
územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov, Nádražní 7 do vlastnictví 
Města Slavkov u Brna, IČ 00292311, sídlem Palackého nám.65, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 25 
4.21. Nabytí pozemků pod budovou polikliniky Tyršova 324  v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemků  parc.č.1373/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 616 m2 parc.č.1373/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 
a parc.č.1373/5 ostatní plocha o výměře 21 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna formou 
bezúplatného převodu z vlastnictví  Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3, Brno do 
vlastnictví Města Slavkov u Brna, IČ 00292311, sídlem Palackého nám.65, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 26  

 
4.22. Změna usnesení b. 2.3. z 5. MZM – nabytí pozemku parc.č. 1780/24 v lok. Zlatá 
Hora v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 173 m2  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke koupi pozemku parc.č.1780/24 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2 v lokalitě Zlatá Hora, k.ú. Slavkov u Brna pod 
bytovým domem č.p.1237 z vlastnictví ČR, ÚZSVM, odloučené pracoviště Vyškov, 
Nádražní 7 do majetku města Slavkov u Brna za cenu určenou znalcem. Na úhradu 
pozemku budu použity prostředky z Fondu pro výkupy pozemku v rámci řešení 
pozemkových náprav. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 27  

   

4.23. Bezúplatný převod pozemku parc.č.3773/2 pod silnicí III/0501 v ul.ČSA v k.ú. 
Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k bezúplatnému převodu  pozemku 
parc.č. 3773/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1107 m2 v k.ú. Slavkov u Brna 
z majetku Města Slavkov u Brna, sídlem Palackého nám.65, Slavkov u Brna do vlastnictví 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3, Brno.  
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 28  

   

4.24.   Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy 
1) stanovuje výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Slavkova u Brna v 
souladu s nařízením vlády č. 337/2004 Sb. takto: 
- člen rady města 1460,- Kč 
- předseda výboru 700,- Kč 
- předseda komise 700,- Kč 
- člen komise rady 0,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 490,- Kč  
2) neschvaluje poskytnutí další odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Slavkova u Brna v souladu s nařízením vlády č. 337/2004 Sb. 
3) schvaluje poskytnutí odměn poprvé za měsíc leden 2004 (tj. doplatit rozdíl za období 01-
04/2004 ) s výjimkou členů zastupitelstva města, u nichž bude odměna poskytnuta poprvé 
za měsíc květen 2004.  
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert, Ing. Jiří Matyáš, 
Mgr. Petr Šafář)           Příloha č. 29 
4.25.   Spoluúčast na financování projektu “Rekonstrukce a výstavba 
vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov”  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy Spoluúčast na financování 
projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“ bere 
její obsah na vědomí a schvaluje spoluúčast Města Slavkova u Brna na financování 
uvedeného projektu v letech 2006 a 2007 v předpokládané výši 9.500.000,-Kč 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)                            Příloha č. 
30           

4.26.   Zadání zpracování projektu – Slavkov u Brna – centrum kulturn ě-historického 
dědictví  

Mgr. V ěra Křivánková vznesla požadavek, aby ke všem zprávám, které se dotýkají 
rozpočtu města, bylo předloženo vyjádření vedoucí FO.  

Návrh usnesení: 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje záměr podat žádost o finanční pomoc 
ze Společného regionálního operačního programu (SROP) na realizaci projektu – Slavkov u 



Brna – centrum kulturně – historického dědictví. 
3) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje zadání zhotovení projektu pro 
přípravu podání žádosti v následujícím rozsahu: 
Fasáda zámku    300 tis. Kč 
Nádvoří zámku a dlažba  450 tis. Kč 
Krovy a střecha   100 tis. Kč 
  Apartmány pro novomanžele  80 tis. Kč 
  Oprava a případná výměna oken 150 tis. Kč 
  Trvalá Napoleonská expozice  150 tis. Kč  

a schvaluje financování zhotovení smluv č. 1 – na zpracování studie proveditelnosti a č. 2 – 
na vypracování žádosti o finanční pomoc z SROP a výše uvedených projektových prací z 
FRR ve výši 1.617 tis. Kč. (tj. PD a smlouvy č.1 a č.2 – 35,7 a 351 tis. Kč) 
Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 6 hlasů (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert, Mgr. Věra 
Křivánková, Ing. Jiří Kučera, Ing. Jiří Matyáš, Zdeněk Pavlík)      Příloha č. 31   
        
4.27. Vojenská akademie ve Vyškově – smlouva o partnerské spolupráci  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerské spolupráci s Vojenskou 
akademií Vyškov. 
2) Zastupitelstvo města ukládá RM připravit ke schválení návrh smlouvy o partnerské 
spolupráci na nejbližší zasedání ZM. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 32  

 
4.28. Souhlas k nabytí pozemku p.č. 351/2 v lokalitě U Prostředníčka v k.ú. Slavkov u 
Brna do majetku města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy dává souhlas k nabytí 
pozemku p.č. 351/2 o výměře 34 m2 z vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 
3/5, Brno do majetku Města Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 33 
4.29. Nabytí pozemku parc. č. 1780/1, lok. Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 
402 m2  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č.1780/1 
ostatní plocha o výměře 402 m2 v lokalitě Zlatá Hora, k.ú. Slavkov u Brna z  vlastnictví 
ČR, ÚZSVM, odloučené pracoviště Vyškov, Nádražní 7 do majetku města Slavkov u Brna 
formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 34  

 
5.   Diskuse:  

Ing. Jiří Kučera byl požádán skupinou seniorů o přednesení žádosti na zasedání ZM o 
rozšíření činnosti klubu důchodců, který vznikl při MěÚ a dříve jej vedla paní Zemanová. 



Ing. Jiří Kučera vyjmenoval členy klubu a návrhy na rozšíření činnosti o kulturní večery, 
sportovní soutěže atd.. Dále informoval o možnosti předložení zprávy o činnosti klubu a 
přednesl návrh na přejmenování klubu důchodců na Klub důchodců města Slavkova.  

Mgr. Petr Kostík řekl, aby žádost o použití znaku a názvu města předložili na schůzi Rady 
města.  

Ing. Pavel Dvořák informoval o možnosti zakoupení permanentek na koupaliště pro členy 
ZM.  

Ing. Pavel Dvořák dále informoval o výsledku soudního řízení v souvislosti se 
zveřejňováním dlužníků města – před měsícem přišel rozsudek, na základě kterého se nesmí 
zveřejňovat jména dlužníků.  

Pan Jaromír Seifert poděkoval za snahu v této věci tajemníkovi MěÚ a právníkovi města.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 22.45 hodin.  

Slavkov u Brna  21.6.2004 
Zapsala: Simona Kovářová  

 
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 
usneseními, což potvrzují svým podpisem.  

                 
                                 
                                                           

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------
                              
             Mgr. Věra Křivánková                                                     Ing. Jiří Matyáš  

   

   

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------ 

 
                   Ing. Ivan Charvát                                                         Mgr. Petr Kostík 
                      místostarosta                                                               starosta města  

   

 

  



  
 


